
rzeka ŚLĘZA 

 

Polecamy ok. 20 kilometrowy odcinek rzeki od wsi Borów do wsi Ślęza. Nadaje się 
na spływ 1-dniowy, ale głównie wiosną i po większych opadach deszczu. W innych 
okresach rzeka może być za płytka do bezpiecznego spływania. 
 
Cały etap można ciekawie podzielić na dwie części: z Borowa do Galowic, gdzie 
warto zwiedzić muzeum powozów, oraz z Galowic do mety w Ślęzie, gdzie powstało 
muzeum motoryzacji. Oto szczegółowy opis trasy:  
 
 

 
START 0,0 km trasy (37,8 km do ujścia), most na drodze do wsi Bartoszowa 
 
Rozpoczynając od tego mostu mamy przed sobą odcinek rzeki dość dziki. Ślęza 
kręci i podmywa brzegi. Pojawiaja się drzewa i krzewy, nurt nieco przyspiesza. 
 

  
Skręt w Borowie oraz dogodny parking dla aut osobowych vis a vis firmy Inco Veritas. 
 
 

   
Miejsce wodowania przy wodowskazie i początek spływu. 

 
1,2 km (36.5) Brzezica 
Prosty, uregulowany odcinek. Po prawej stronie teren prywatnego pałacu. Częściowo 
zniszczona kładka. Uwaga na kamienie w nurcie! 

   

http://www.muzeumgalowice.pl/
http://www.muzeum.topacz.pl/


2,3 km (35,5) most Boguszyce oraz 3,5 km (34,3) most drogowy Marcinowice 
 

  
 
4,8 km (33,0) dwa rozmyte progi na wysokości wsi Brzeście 
 

  
 
8,5 km (29,3) Pasterzyce, jaz ze stalowymi szynami – obowiązkowa przenoska!!, 
dalej most w Pasterzycach i kładka betonowa na drodze polnej Wilczków-Żerniki Wlk. 
 

   
 
12,6 km (25,2) Galowice, pozostałość przeprawy i kamienie w nurcie. 

 
Możliwość zakończenia spływu 
przy kładce lub przerwa na 
zwiedzanie Muzeum Powozów 
oraz przekąskę. Dojście do 
Galowic zajmie 15 minut (ul. 
Ślężańska), zwiedzanie – ok. 
45 min. Polecamy wcześniej-
szy kontakt. 

 

http://www.muzeumgalowice.pl/
http://www.muzeumgalowice.pl/kontakt


13,5 km (24,3), Żórawina-Osiedle, most drogowy. Uwaga – 200 m za mostem jaz! 
 

   

 

   

Jaz okresowo jest spływalny, ale przez większą część roku wymagana przenoska. 
 

15,1 km (22,7) Rzeplin, most drogowy. Dopływ Żórawki (P) i typowe przeszkody. 
 

   
 
Niestety na odcinku do Komorowic Ślęza jest mocno zanieczyszczona . 
Ogromne zwały śmieci uniemozliwiaja swobodne przepłynięcie. Na wysokości 
zabudowań pałacowych obowiązkowa przenoska, bardzo trudna i niewygodna. 
 
17 km (20,8) Komorowice, most drogowy i jeden z kilku zatorów na rzece. 
 

   

 
 
 



18,6 km (19,2) jaz o wys. 1,5 m i wypływ Młynówki, obowiązkowa przenoska. 
 

   
Młynówką (P) można dopłynąć do Muzeum Motoryzacji (po uzgodnieniu z właścicie-
lem terenu) lub Ślęzą (L) do mostu na drodze do Bielan Wr. i tam zakończyć spływ. 
 

  
 
 
UWAGA! Zwracamy uwagę na typowe, okresowe wahania poziomu wód w rzece. W związu z tym 
warunki mogą odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Wyraźny spadek poziomu wód 
w rzekach oraz stopniowe zarastanie ich koryt rozpoczyna się zwykle na przełomie czerwca i lipca. 
 
Do zobaczenia na szlaku!  
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http://www.muzeum.topacz.pl/
ww.kajaki.wroc.pl

